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Om den här broschyren

På de följande sidorna har vi sammanställt de viktigaste 
aspekterna kring temat bostadshus. Vår kärnprodukt utgörs 
av systemexempel för olika byggnadstyper. De ger en första 
orientering över vilka produktkombinationer som är bäst 
lämpade för bostadshus. Dessa exempel kan du vid behov 
konkretisera, antingen via samtal med en av våra rådgivare 
eller med hjälp av våra digitala verktyg.

Våra digitala verktyg

Hemsida
Broschyren ger en orientering om produkter som kan passa 
dina projekt. Mer information om våra produktlinjer, analo-
ga- och digitala produktförbättringar och tekniska detaljer, 
men även om våra kvalitetsaspekter hittar du online.
 www.siedle.se

Konfigurator
Visualisera hur det kommer att se ut: Vår konfigurator 
förenklar din planering och visualisering av 
dörrkommunikationssystemet. Konfiguratorn hittar 
du online.
 www.siedle.se/konfigurator

Augmented Reality
Förstärkt verklighet: med vår AR-app ”Siedle AR“ kan 
du visualisera våra system i en reell miljö. Eller så kan du 
inkludera den i din digitala planering. Allt du behöver är vår 
kostnadsfria app som kan hämtas direkt i Apple App Store 
och på Google Play.
 www.siedle.se/ar
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Alla priser är tillverkarens rekommenderade priser inkl. moms. 
Totalpriset omfattar enheter och komponenter, men ingen 
montering, installation eller idrifttagning. Kalkylen baseras på 
installationen av ett In-Home-Bus-system. Priserna är uppdaterade 
2020-03. Med förbehåll för ändringar.
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En säker investering
En anläggning från Siedle är en säker investering, 
i både mindre och större bostadshus. Med hjälp av våra 
användarvänliga system behåller du överblicken över din 
ingång. Dessutom ligger vårt fokus på bestående värden. 
Vi utvecklar våra system till att uppnå lång livslängd. De kan 
alltså utökas och uppgraderas när som helst. Vid utvecklingen 
av nya produkter lägger vi stor vikt på bakåtkompatibilitet och 
uppdateringsförmåga. Eftersom vi bryr oss om din investering. 
Det är något du kan lita på.

Erkänd design

Våra produkters estetiska livslängd är 
resultatet av att vi har avstått från alla 
överflödiga och kortlivade modetrender. 
Denna aspekt är viktigt för att kunna 
fokusera på långlivade investeringar. 
Det som för oss är så uppenbart har 
gett oss mer än 100 nationella och 
internationella designutmärkelser 
och gjort oss till ett av de viktigaste 
tyska designmärkena.

Made in Germany

Siedle är ett Hightech-företag som utvecklar sina egna programvaror 
och använder sig av de mest moderna produktionsmetoderna. Samtidigt 
präglas våra produkter av traditionell uppfinnaranda och gediget hantverk. 
För Siedle-produkterna tillverkas högt uppe i tyska Schwarzwald. Folk som 
bor här är kända för att vara klipska uppfinnare, noggranna hantverkare 
och jordnära familjemänniskor. Visst kan det vara möjligt att producera 
billigare någon annanstans. Dock i så fall uppfylls inte våra krav på kvalitet, 
säkerhet och modularitet.
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Framtidsbyggare

Som experter ino huskommunikation 
använder vi oss av nätverk: Våra Gateways 
och IP-system bygger på en teknologi som 
på ett smart sätt integrerar dörrkommu-
nikationen i ditt hus. Vi har ett strategiskt 
samarbete med partners som Jung och 
eNet Smart Home Allianz.

Gjord för människor

Siedle-produkter erbjuder funktioner som 
underlättar livet. Vi undviker alla överflödiga 
och lekfulla tillägg till förmån för mer tydlig-
het. Detta skapar vardagsutrustning som är 
lätt att använda trots sin komplexitet. Det är 
enkelt att montera våra produkter och att 
ta dem i drift. Till glädje för din plånbok och 
för den som installerar.
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Nyhavn i Köpenhamn

Musikhuskvarteret i Aalborg
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Vår rekommendation 
för bostadshus
Lyssna, prata, öppna – den klassiska porttelefonen är basen 
till varje dörrkommunikation. Siedles grundmodell kan 
kompletteras och skalas upp, beroende på husets storlek, 
den önskade funktionaliteten och antalet uppkopplingar. 
Både analogt och digitalt.

Siedle Compact

Produktlinjen som ger inträde till Siedle-världen. För mindre 
bostadshus och priskänsliga projekt, även för t.ex. loftgång-
ar och sidoingångar.

Siedle Vario

Den flersidiga talangen. Det finns knappt något krav som 
Siedle Vario inte kan uppfylla i form av kommunikation vid 
ingången. Modulsystemet innehåller alla funktioner man 
kan förvänta sig vid porten i en enhetlig och stilfull ram.

Siedle Classic

Den klassiska dörrstationen i tidsenlig tappning. Med kon-
centration på det väsentliga blir Siedle Classic första valet 
för alla som värdesätter ett gediget arbete i massivt metall.

Siedle Steel

Kommunikationssystemet Siedle Steel har utvecklats 
för dig som vill förverkliga dina önskemål, planer och 
idéer. Din individuella produkt tillverkas industriellt i vår 
moderna manufaktur där vi lägger högsta vikt på kvalitet 
och precision.
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Siedle Basic

Se och lyssna, tala och öppna – inom Siedle Basic förenas 
alla väsentliga funktioner för modern dörrkommunikation. 
Även våra instegsmodeller uppfyller högsta krav vad det 
gäller akustik, bildkvalitet och ergonomisk hantering.

Hus- och högtalartelefoner

Den klassiska modellen inkl. telefonlur för diskreta samtal.  
Hustelefoner finns för väggmontering eller som bordstele-
fon, med eller utan videofunktion.

Videopanel

Med sin stora display uppfyller videopanelen höga krav på 
dörrbildens återgivning.  Den intuitiva och tydliga designen 
gör att användaren lätt hittar de proportionerligt anordnade 
funktionsknapparna och symbolerna.

Siedle Axiom

Här hittar du hela bandbredden av den moderna dörr-
kommunikationen som kompletterats med husautomation 
och telefoni: Siedle Axiom förenar allt som en intelligent 
husinredning behöver och erbjuder samtidigt design på 
högsta nivå.
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Den prisvärda grundmodellen. 
För mindre projekt.

Vårt instegspaket för mindre projekt med två till fyra 
bostadsenheter består av Siedle Compact i kombination 
med Siedle Basic för inomhus. Här fokuserar vi på den 
centrala funktionen: Tala, se och öppna dörren.
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Möjligheter

Skalbarhet

Per dörrstation upp till 4 deltagare för audio,  
upp till 2 deltagare för video.

Monteringssätt

 – Väggmontage
 – Infällt montage

Mobil dörrkommunikation

Kompatibel med Siedle App (kräver Smart Gateway).

anslutningar

2 × inomhusstation Siedle Basic
signalvit

Dörrstation Siedle Compact för väggmontage
Rostfritt stål, borstat

Skapa ditt individuella system 
med vår online-konfigurator!

Exempel på sys-
tem

+

+

=
video från 30.983 kr. 
audio från 10.058 kr.



12 Flerfamiljs- och bostadshus

Klassikern.  
Variabel och utökningsbar.
Siedle Vario är ett av våra mest flexibla system:  
modulärt uppbyggd, med många funktioner och nästan 
obegränsade kombinerbarhet. För mellanstora projekt 
rekommenderar vi en kombination med Siedle Basic 
för inomhus.
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anslutningar

12 × inomhusstation Siedle Basic
signalvit

Dörrstation Siedle Vario för infällt montage 
silvermetallic

Möjligheter

Skalbarhet

Upp till 465 systemanslutningar (inomhusenhet).

Monteringssätt

 – Väggmontage
 – Infällt montage
 – Fristående
 – Montering i dörrkarmen

Färger

Fyra standardfärger och individuell lackering enligt RAL 
eller färgprov.

Kameror

Fler detektionsvinklar, externa kameror som tillval.

Passagesystem

 – Electronic-Key-läsare
 – Fingeravtrycksläsare (Fingerprint)
 – Kodlås
 – Nyckelbrytare

Brevlådor

 – Med öppning på framsidan
 – Med inkast
 – Platssparande brevlåda

Mobil dörrkommunikation

Kompatibel med Siedle App (kräver Smart Gateway).

Exempel på system

+

+

Skapa ditt individuella system 
med vår online-konfigurator!

=
video från 121.905 kr. 
audio från 31.239 kr.



14 Flerfamiljs- och bostadshus

Massiv metall. 
Många deltagare.
För större bostadshus med många lägenheter har Siedle 
utvecklat anropsdisplayen. Äntligen slut med långa 
knapprader! I kombination med vår designlinje Siedle Classic 
skapas ett system som förmedlar stabilitet och dignitet.
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Möjligheter

Skalbarhet

Upp till 465 systemanslutningar (inomhusenhet).

Monteringssätt

 – Infällt montage

Material och färger

Olika material, beläggningar och lackeringar.

Kameror

Fler detektionsvinklar, externa kameror som tillval.

Passagesystem

 – Electronic-Key-läsare
 – Fingeravtrycksläsare (Fingerprint)
 – Kodlås
 – Nyckelbrytare

Brevlådor

 – Med öppning på framsidan
 – Med inkast

Mobil dörrkommunikation

Kompatibel med Siedle App (kräver Smart Gateway). anslutningar

20 × inomhusstation Siedle Basic
signalvit

Dörrstation Siedle Classic för infällt montage, med digital 
uppringningsmodul DRM rostfritt stål, borstat

Exempel på system

+

+

Skapa ditt individuella system 
med vår online-konfigurator!

=
video från 188.433 kr. 
audio från 45.941 kr.
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Hightech vid porten. 
Kan konfigureras individuellt.
För kunder med särskilda behov kan vi erbjuda vår 
multifunktions-pekskärm Siedle Touch. Siedle Touch kan 
anpassas individuellt till dina respektive funktions- och 
designkrav. Gränssnittet är språkneutral och intuitivt hanterbar. 
I kombination med en dörrstation i designlinjen Siedle Steel 
garanteras dessutom estetisk harmoni.
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Möjligheter

Skalbarhet

Upp till 465 systemanslutningar (inomhusenhet).

Monteringssätt

 – Väggmontage
 – Infällt montage
 – Fristående
 – Montering i dörrkarmen

Material och färger

Olika material, beläggningar  
och lackeringar.

Kameror

Fler detektionsvinklar, externa kameror som tillval.

Passagesystem

 – Electronic-Key-läsare
 – Fingeravtrycksläsare (Fingerprint)
 – Kodlås (analog och i programvaran)
 – Nyckelbrytare

Brevlådor

 – Med öppning på framsidan
 – Med inkast

Mobil dörrkommunikation

Kompatibel med Siedle App (kräver Smart Gateway).

Operatörsgränssnitt

Individualisering av innehåll och funktioner.

Planerar du något ännu större eller 
mer komplext system?  
Då får du kolla upp vårt IP-system Siedle Access! 
Våra experter hjälper dig gärna: 
 +46 77 1188 890
 info@siedle.se

Planera gärna ditt individuella 
pekskärmsystem tillsammans 
med din Siedle-rådgivare. 

Kontaktuppgifter finns  
på baksidan.

anslutningar

Inomhusstation videopanel 
vit

Dörrstation Siedle Touch 10 i Siedle Steel 
rostfritt stål, borstat

Exempel på system

+

× 40

+

=
video från 488.741 kr. 
audio från 130.505 kr.
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Østerbrogade i Köpenhamn
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Siedle tänker med. 
Plus ett steg längre.
Självklart vill vi erbjuda de bästa möjliga produkterna. Men 
vi går ännu ett steg längre. Vi vill nämligen säkerställa att 
du känner dig trygg med våra system. Därför motsvarar våra 
produkter alla viktiga standarder. Alla data förvaltas t.ex. på 
vår server i Tyskland. Och alla våra produkter är en del av ett 
övergripande system som är genomtänkt i alla led och som kan 
utökas individuellt.

Självförklarande är bäst

Vi värdesätter intuitiv hantering av komplex 
teknik. Tydliga och kontrastrika symboler 
leder handen till styrknapparna. Knapparna 
är stora och lätta att nå - utan att man be-
höver förstoringsglas eller spetsiga fingrar.

Allting enligt standard

När vi pratar om att undanröja barriärer så 
menar vi inte bara anpassade byggnadskon-
struktioner utan även funktionella hinder 
som t.ex. hörselskadade kan ha. I Tyskland 
definieras dessa krav i DIN 18040. Därför 
har vi skapat statusindikeringen: Denna 
indikering uppfyller kraven i relevanta han-
dikapps- och jämställdhetslag samt normer 
för ”Barriärfritt bygge“ med referens till den 
visuella signalgivningen vid dörren.



Flerfamiljs- och bostadshus 21

Smart Home. Hosted in Germany.

Våra Smart Gateways tillåter mobil kommunikation med 
Siedle-appen. Dessa Gateways kopplar upp befintliga 
anläggningar i huset med vår molnserver som (enligt 
ISO 27001) står i Tyskland. Kommunikationen sker i kryp-
terad form, såväl mellan Smart Gateway och Siedle-servern 
som mellan Siedle-servern och Siedle-appen. Därmed finns 
inga personuppgifter tillgängliga på servern som någon 
obehörig eventuellt skulle komma åt. 

Allt under kontroll

Våra kameror finns med två olika detektionsvinklar. 
Med denna lösning täcks alla byggnadstekniska situationer. 
Om en videokamera täcker ett större område så ka den 
också placeras lite mer flexibelt. Så att den visar även 
rullstolsburna personer eller mindre barn.

Mobilt och säkert: Siedle-appen

Alla systemexempel kan på begäran kompletteras med 
Siedle-appen. Den förvandlar iOS-enheter och Android-
smartphones till praktiska videoanläggningar, både när du 
är hemma och på resande fot. Husägaren eller hyresgästen 
kan tar emot dörrsamtalet, se och prata med besökaren 
precis som om den vore hemma – även om de befinner 
sig på tjänsteresa eller semester. Siedle-servern i Tyskland 
fungerar som en säker bas för uppkoppling.

Kamera 180

Kamera 130
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Passagesystem

Ett fingeravtryck, en sifferkod eller en 
transponder: Alla dessa exempel kan ersätta 
en vanlig nyckel. Siedle-åtkomstkontrollen 
kan anpassas till dina krav och utökas i 
flera steg. Detta medför många fördelar i 
t.ex. bostadshus: Nyckelförvaltningen och 
processerna i samband med nya hyresgäster 
förenklas.  Vid infarten till djupgarager och i 
uppfarter kan elektroniska dörröppnare öka 
din komfort.

Tidlös systemdesign

Enligt den kreativa traditionen som sträcker sig tillbaka till 
företagets ursprung präglas våra produkter av funktionali-
tet, ergonomi och användarvänlighet. De bildar ett öppet 
system med många kombinationer och variationer.

Electronic-Key-läsare

Fingeravtrycksläsare

Kodlås

Nyckelbrytare
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Presentation

Information ska vara lätt läsbart. Oavsett om det gäller 
namn, logga eller öppettider: Siedle sätter dina önskade 
presentation på plats. På begäran tillhandahåller vi 
fler optioner.

Brevlådor

Alla Siedle-brevlådor motsvarar kraven enligt poststandard 
DIN EN 13724. Dvs. varje brevlåda skyddar din post mot 
fukt och obehörig åtkomst, ingen brevlåda består enbart 
av plåt. Bortom dessa minimikrav övertyger våra brevlådor 
genom fler fördelar. Brevlådor från Siedle är långlivade, 
har stor passnoggrannhet och är genomtänkta i detalj. 
Materialets kvalitet, konstruktionen och tillverkningskvalitén 
säkerställer mekanisk stabilitet i bästa design.

Material och färger

För varje typ av ingång tillhandahåller vi 
ett passande eller individuellt anpassat 
system som du kan få i olika material, 
med olika färger och ytor. Vi vill inte ge våra 
kunder någon standardprodukt - utan en 
skräddarsydd produkt som smälter in i den 
övergripande husdesignen som en saknad 
pusselbit.

Screentryck Folietext Folietryck Lasermärkning Gravyr LaserskärningUpphöjd

Siedle Vario

Siedle Classic

Siedle Steel



Individuell 
rådgivning?

Vi hjälper 
dig gärna.

S. Siedle & Söhne Telefon- und Telegrafenwerke OHG
Bregstraße 1, 78120 Furtwangen, Germany
+49 7723 63-0
www.siedle.com
info@siedle.com

© 2020 S. Siedle & Söhne Telefon- und Telegrafenwerke OHG
Google Play och Google Play-loggan är varumärken som tillhör Google LLC.  
Apple, iOS, iPhone och iPad är varumärken som tillhör Apple Inc.  
App Store är en tjänst som tillhandahålls av Apple Inc.

Kontakt

Siedle har utlandskontor på fler ställen 
runtom i världen. Ta gärna kontakt med 
din lokala rådgivare.

Siedle Nordic A/S
Brännkyrkagatan 82
118 23 Stockholm
+46 77 1188 890
info@siedle.se
www.siedle.se
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